
 

Pielikums nr.4 
Jelgavas novada Sporta centra 22.08.2019.  

iekšējiem noteikumiem  
Nr.2 „Darba drošības un  
aizsardzības noteikumi” 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI DODOTIES EKSKURSIJĀ VAI PĀRGĀJIENĀ  
 

1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais treneris direktoram 

iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas 

mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, 

nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. 

2. Atbildīgais treneris ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai 

pārgājienā informē vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, 

ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās 

palīdzības sniegšanas iespējām. Obligāti ievērojami ceļu satiksmes noteikumi 

(Pielikums Nr.5). 

3. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem 

vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas 

iespējām ar vecākiem norādot kontakttālruni. 

4. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona iepazīstina 

audzēkņus ar dabas aizsardzības prasībām un informē tos par indīgiem 

augiem un rāpuļiem, kurus iespējams sastapt ekskursijas vai pārgājiena laikā. 

5. Bīstamas situācijas gadījumā atbildīgā persona pārtrauc ekskursiju vai 

pārgājienu un informē par to Sporta centra direktoru. 

6. Ekskursijas vai pārgājiena laikā atbildīgā persona atkarībā no apstākļiem 

nodrošina nepieciešamo drošības noteikumu ievērošanu. 

7. Sastopoties ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām nekavējoties par to 

jāziņo atbildīgajai personai un ir kategoriski aizliegts: 

7.1. tās izkustināt no vietas, celt, mest vai sist pa tām; 

7.2. tās izjaukt, nest uz mājām, likt ugunī vai ūdenī; 

8. Nelaimes gadījumā atbildīgā persona: 

8.1.  cietušajam sniedz pirmo palīdzību; 

8.2.  ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē 

cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē; 

8.3.  par nelaimes gadījumu nekavējoties informē Sporta centra direktoru un 

cietušā vecākus. 

 

Direktors                                  V.Beitāns 

  



 

Ekskursijas vai pārgājiena pieteikuma lapa 

     

Mērķis:        

Maršruts:        

Ilgums:        

Pārvietošanās veids:       

Nakšņošanas vieta:       

Saziņas iespējas:       

Dalībnieku saraksts: 

Nr.p./k. Vārds,uzvārds Grupa Paraksts 
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3.       
4.       
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Datums Atbildīgā persona Paraksts, paraksta atšifrējums 

             


